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Besluitenlijst van de vergadering van  

het presidium van de gemeenteraad van Bloemendaal 

 op dinsdag 16 april 2019 

 

Aanwezig: 

Burgemeester Roest (voorzitter), de heer Doorn, de heer Schell, de heer Oude Weernink, de heer 

Kruijswijk, mevrouw Zoetmulder, de heer Burger. 

Afwezig met kennisgeving: de heer Slewe, de heer Heukels. 

Griffie: mevrouw Witte 

 

1. Opening, mededelingen en berichten van verhindering 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

De heer Slewe en de heer Heukels hebben zich afgemeld. 

 

De burgemeester doet een aantal mededelingen: 

-Het voorstel is om de raadsvergadering te verschuiven van donderdag 23 mei naar woensdag 22 mei 

omdat er op 23 mei verkiezingen zijn voor het Europese Parlement. Meerdere raadsleden zitten dan 

in stembureaus. Het presidium is hiermee akkoord. Het zal ook in de raad aan de orde gesteld 

worden. 

-In de werkgroep bestuurlijke vernieuwing is gesproken over een sessie met Elzinga. Deze zal worden 

gehouden op 16 mei op een externe locatie. Vooraf kan met elkaar een hapje gegeten worden. 

Nadere informatie volgt. 

-Er is behoefte aan om het Reglement van Orde te actualiseren, mede door de recente afspraken die 

gemaakt zijn over de vergaderorde. Zo kan een stuk in de raad geagendeerd worden als er minstens 

4 raadsleden voor zijn, mag een stemverklaring maximaal 30 seconden duren en dient een 

hoofdelijke stemming altijd plaats te vinden met de vissenkom. Het seniorenconvent heeft geen 

plaats in het huidige reglement. Duocommissieleden en hun rechten staan niet helder omschreven in 

het huidige reglement. Wat de regels zijn als een raadslid niet aanwezig is in een vergadering maar 

wel vragen heeft ingediend, is ook niet opgenomen. Ook kan de spreektijdenregeling aan bod komen 

zowel voor de raad als de commissies. Er wordt gewerkt aan een voorstel dat richting het Presidium 

zal komen. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Bespreken proces behandeling Status- en voortgangsrapportage Integis 

De burgemeester is voornemens een extra raadsvergadering te organiseren om het rapport te 

bespreken. Het idee is om dit op 24 april te doen, de fractievoorzitters gaan bij hun fractie na of zij 

dan in de gelegenheid zijn (is uiteindelijk 6 mei geworden). De burgemeester zal in de raad aan de 

orde stellen wanneer de extra raadsvergadering gehouden wordt. De burgemeester geeft aan dat hij 

voornemens is de raad zelf voor te zitten.  

 

Integis heeft het rapport als vertrouwelijk bestempeld en gericht aan de raadsleden met de suggestie 

de raad zelf te laten beslissen of het rapport in openbaarheid of beslotenheid behandeld dient te 

worden. Het verzoek is om vragen vooraf schriftelijk toe te sturen aan de griffie die ze doorstuurt aan 

Integis. Als er vragen zijn die betrekking hebben op de portefeuille van de burgemeester dan ook 

graag vooraf schriftelijk indienen via de griffie. Voorafgaand aan de vergadering gaan alle 

antwoorden naar de raadsleden. 
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4. Vaststellen van de besluitenlijst van 12 maart 2019 

Naar wens van de heer Van der Veldt wordt de zin ´Afgesproken wordt dat de heer Van der Veldt 

kijkt hoe dit ingepast kan worden´ geschrapt. De besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

5. Korte terugblik raadsvergadering 14 maart 2019 

Het presidium blikt terug. Conform de verordening worden de spreektijden verlengd als de 

vergadering uitloopt. Er is wel een korte schorsing nodig om dit te kunnen doen. Verder geeft de 

burgemeester aan voornemens te zijn het strakke voorzitten voort te zetten. Op de raadsvergadering 

is zowel positieve feedback als kritiek gekomen. Er is een behoorlijke agenda met veel agendapunten 

en formaliteiten afgehandeld. 

 

6. Vooruitblik raadsvergadering 18 april 2019 

Het presidium kijkt vooruit. Bij het vaststellen van de agenda komt aan de orde op welke wijze 

´Toepassen van artikel 169 Gemeentewet´ geagendeerd wordt. Er is een motie van de heer Heukels 

die als agendapunt 16 (Moties vreemd aan de orde van de dag) zal worden opgenomen. 

 

7. Jaarverslag 2018/ Werkplan 2019 Griffie 

De griffier licht het stuk toe. Het is de intentie dit ieder jaar te doen. Het presidium heeft zo beter 

zicht op de werkzaamheden van de griffie en heeft de gelegenheid suggesties mee te geven. Ook is 

het een naslagwerk waarin is opgenomen welke vragen art 40 RvO in een jaar zijn gesteld, welke 

moties en amendementen zijn ingediend, hoeveel vergaderingen zijn geweest etc. 

 

8. Memo vervanging vergaderapparatuur 

Vanmiddag heeft de griffier een extra mail aan de leden van het presidium gestuurd met daarin de 

argumenten om een afwijkingsbesluit te nemen en ervoor te kiezen om niet onderhands meervoudig 

aan te besteden. De griffie heeft een en ander afgestemd met Stichting Rijk. Afgesproken wordt dat 

er in de raad een voorstel komt voor te liggen zodat het in werking gezet kan worden. 

 

9. Verlenen eervol ontslag lid rekenkamercommissie 

Lia Brouwer stopt met haar werkzaamheden vanwege de werkbelasting. Vanmiddag is er afscheid 

genomen. Er zal een nieuwe vacature worden opengesteld. De griffie ondersteunt de 

rekenkamercommissie hierbij. De gebruikelijke werkwijze is dat de rekenkamercommissie zelf de 

gesprekken voert en dat er vervolgens een ´klikgesprek´ wordt gevoerd met de griffier en iemand van 

de Auditcommissie. Afgesproken wordt dat ook nu te doen. 

 

10. Rondvraag 

De heer Oude Weernink stelt een vraag naar aanleiding van de recente bijeenkomst van de 

werkgroep bestuurlijke vernieuwing met de heer Boutellier. De burgemeester geeft aan dat er nog 

een voorstel over komt richting de raad. 

 

De heer Kruijswijk ontvangt graag een opgave van kosten van de verkiezingsborden van de laatste 

verkiezingen. De burgemeester geeft aan dat die zijn kant op komt. 

De heer Kruijswijk geeft aan dat er in het verleden afspraken gemaakt zijn over het toesturen van 

verslagen van de bezwarencommissie. Dat is achterhaald door een verordening, hij maakt er verder 

geen punt van. De burgemeester licht toe waarom de verordening op deze wijze is opgesteld. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur. 

 


